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 مقدمة  

ُعقدت حضوووووووووووورداا وعن ُبعد الدورُة التاسوووووووووووعة  جتماو البشرا  المتعدد ال ووووووووووونوات ب ووووووووووو   التجارة   -1
 في قصر األمم بجنيف. 2022تموز/يوليه  6إلى  4والبدمات والتنمية خالل الفترة من 

 يسةموجز الرئ -أولا  

 الجلسة العامة الفتتاحية -ألف 

أدلت األمينة العامة لألونكتاد بشيا  تمهيدي أكدت ضووووووومنه أ  اجتماو البشرا  المتعدد ال ووووووونوات  -2
، وأ  التنودع ا قتصوووووواديب وووووو   التجارة والبدمات والتنمية منشرز ممياو لتناول دور التجارة في البدمات في 

م في الوقت الراهن، أي الجائحة  من المهم تناول هذه الم ووووووو لة نزراا لألزمات المتتالية في جميع أنحا  العال
وتغير المنوا  والحر  في أوررانيوا. وع ى ارار ما أكاد عهود برددجتواو ، ينبوي بنوا  القودرة ع ى الصوووووووووووووومود 

تجارة البدمات بدور  تنودعها. وتضوووووووب عودادة ا قتصوووووووادات لفي وجه التحديات ا قتصوووووووادية ع ى تحود  
ات، بإتاحتها مدخالت لمجموعة واسوووعة من األن وووبة في  رئي وووي في التنودع ا قتصوووادي. ومن خووو   البدم

جميع القباعات ا قتصوووادية، أ  ت فر في إنتاجية ا قتصووواد برمته وقدرته التناف وووية، وأ  تدعم تحوله إلى 
اقتصواد أكرر تنوعاا وأخود ووموداا. ومن خو   رقمنة البدمات الجاردة أيضواا أ  ت وهم في هذا التحول. ومن 

لفرووووووووووووة،  ررت األمينة العامة أنه ين غي ل ش دا  أ  ت وووووووووووترمر في الشنى التحتية الرقمية، أج  ااتنام هذه ا
وت ووووووووووود فجوات الموووووووووووووولية داخ  الش دا  ونيما بينها. وتعتمد الشنى التحتية الرقمية ع ى مدخالت أخر ،  

كنولوجيا في المائة من قيمة خدمات ت  22، خك ت المدخالت األجنشية  2018بعضها من البارج؛ ففي عام 
المع ومات وا تصوووووووا ت الواردة من قباعات المن ع في الش دا  األعضوووووووا  في منزمة التعاو  والتنمية في  
الميدا  ا قتصوووووووووادي. ود رد هذا األمر الحاجة إلى ات ووووووووواة ال وووووووووياسوووووووووات التجاردة، التي ت فر ع ى إتاحة  

ت الرقمية المح ية. وقد تكو  زدادة المدخالت األجنشية، مع ال وووووياسوووووات الصوووووناقية التي تنزم تقديم البدما
تح وووووووين القواعد التجاردة القائمة ب ووووووو   ريمية إتاحة البدمات وتحقي  تواز     ضووووووورورةم خووووووورا ع ى  الرقمنة 

مت ووو  بين األهدال التجاردة والتنزيمية. و ررت األمينة العامة في البتام أ  من خووو   الضووووابة التجاردة 
متعددة األطرال أ  تي ر حررة تنق  األخباص والمع ومات والتكنولوجيا،  ع ى الصعد الرنائية واإلق يمية وال

 وأنه ين غي لألطر التنزيمية ال  يمة تعودو ا ستفادة من البدمات ع ى نحو يت م بالكفا ة وال مول ل جميع. 

 وقدمت الموظفة الم وو ولة بالورالة عن خووا ة التجارة الدولية وال وو ع األسوواسووية مذررة المع ومات -3
وقدمت تفاوووووووووووي  عن الدورات ال ووووووووووابقة .  (TD/B/C.I/MEM.4/26)األسوووووووووواسووووووووووية التي أعدتها األمانة 

في الدورة     جتماو البشرا  المتعدد ال وووووووونوات وو ية التجارة في البدمات التي ووووووووودر بها تك يف ألول مرة
لم تمر األمم المتحدة ل تجارة والتنمية. وفي الدورة الحالية والدورات الالحقة، ُدعي البشرا  إلى الرالرة ع وورة  

  .2030ت ادل الممارسوات التجاردة الجيدة التي من خو نها أ  ت وهم في تحقي  خبة التنمية الم وتدامة لعام  
التنودع هو أحد التحو ت  و ررت الدول األعضووا ، في عهد برددجتاو ، أ  تحود  ا قتصووادات عن طرد  

الرئي ووووووية األرالعة الالزمة لالنتقال إلى عالم رقمي قوامه الرخا  الم ووووووترع يكو  أقدر ع ى الصوووووومود وأكرر 
خوومو ا. ود ووتند اجتماو البشرا  المتعدد ال وونوات إلى النتائي الرئي ووية التي توووو  إليها في دوراته ال ووابقة،  

نتد  العالمي ل بدمات، ود وووووتفيد من اارا  النيرة الم وووووتب صوووووة من وإلى الدروس الم وووووتفادة من دورات الم
القدرات القائمة في التنودع ودنزر في مد  إسووووووهام  أن ووووووبة الم وووووواعدة التقنية التي يضووووووب ع بها األونكتاد،  

ب   باسووتباعة األونكتاد أ  يتعاطى مع بالورالة ا قتصووادي في الش دا  النامية. وأفادت الموظفة الم وو ولة 
بشرا  بتنزيم في سووووياة دورات الحوار ب وووو   ال ووووياسووووات التجاردة أو عن طرد  فرد  عام  اير رسوووومي ال
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ُيعنى بشيوانوات البودموات. وتررو الودورة الحواليوة ع ى البودموات المتواحوة رقميواا ومبت ق التجوار  اإلق يميوة نيموا 
 يتع   بدور تجارة البدمات في التنودع ا قتصادي والقدرة ع ى الصمود.

و المتك م الرئي ي ع ى الروابة القائمة بين التجارة في البدمات والتنودع ا قتصادي، مفصالا   -4 وررا
في   31,1ب داا بن ووووو ة ب غت ع ى التوالي   13خوووووم ت التي آخر ال حوث ب ووووو   التحول الهيك ي في أفرد يا،  

وأخار إلى أ  التنمية الم تدامة  في المائة من ال كا  ومن الناتي المح ي اإلجمالي ألفرد يا.    44,1و  المائة
ر الرقمنة  والنمو يعتمدا  إلى حد رشير ع ى ا بتكار واإلنتاجية في قباو البدمات. وإضووافة إلى  ل ، ُتي ووا
والتحول التكنولوجي ب وووك  أفضووو  تداول البدمات، رونهما وسوووي ة لتحقي  اقتصووواد ق ي  الكرالو . ور وووفت  

نتاجية وررافة البدمات؛ وأظهرت تحو ا نحو األوول اير المادية ال حوث عن وجود عالقة إيجابية بين اإل
وأبرزت أ  التجارة في البدمات تنمو بوتيرة أسوووووورو من   ع ى الصووووووعيد المهني؛نيما يتع   بالتحول الهيك ي 

تجارة في ال ضوووووائع. و حت المتك م أ  تبودر قباعات البدمات يتيئ فوائد، لكنه ين وووووض مباطر أيضووووواا، ال
في   72 في  ل  بمرال رواندا في هذا الصودد، حي  ب غت ن و ة الوظائق المفقودة ب وشل الجائحة  م وت وهداا 

المائة في هذا القباو. وأوووووووووووووو حت البدمات ه وووووووووووووة أيضووووووووووووواا؛ وأحد دروس الجائحة أنه ين غي ل ش دا  أ  
تتبصو  أكرر من الالزم في خدمات بعينها لتفادي اافار ال و شية ل صودمات ا قتصوادية. ورا  جو  رشير  

أو ال وووووووفر   وووووووياحةالفي خوووووووك  خدمات   ،()ا سوووووووتهالع في البارج  2سووووووو و  األالبدمات ب من التجارة في  
وجود األخووووووووووووووبواص  )   4ألاراض تجواردوة. اير أ  الرقمنوة تفضووووووووووووووي إلى التنودع والتحول من األسوووووووووووووو و   

ر توفير البدمات عشر الحدود  . ( التوردد عشر الحدود)  1إلى األسووووو و     ( البشيعيين ومع أ  التكنولوجيا ُتي ووووواف
  رشير ع ى اسووووتبدام الشنى التحتية وما دو  الحاجة إلى ال ووووفر، تعتمد تجارة البدمات المتاحة رقمياا ب ووووك

يتصوو  بذل  من تكاليف. وفي هذا الصوودد، اسووت ووهد المتك م بمرال ا تجاه إلى ا سووتعانة بمصووادر خارجية  
ألدا  المهام عن طرد  منصووووات العمالة الرقمية في مبت ق الش دا . وخوووودد المتك م ع ى أهمية ال ووووياسووووات 

.  البدمات وإفرا  عم ية وونع ال وياسوات شيانات، لتح وين تح ي  تجارة  واألنزمة الوطنية، فضوالا عن جمع ال
ودتب ل دعم هذه التجارة إجرا  إووالحات ت وم  مودجاا من تحردر التجارة واإلووالحات التنزيمية. وسو ة  
الضووووووووووو  ع ى الحاجة إلى تح ي  التفاع  بين سووووووووووياسووووووووووات التجارة في البدمات والتنزيم الرقمي ومتغيرات 

في هذا الصوووووودد في وجود بيانات م ووووووتحدفة عن البدمات  أحد المقتضوووووويات قتصووووووادية. ودكمن  الحورمة ا 
فك  ت ال يمة التي وال ياسات الرقمية. وفمة فائدة في النزر في دراسات الحا ت اإلفرادية وتح يالت س   ة  

 ة ل تعاو  بدي اقترح المتك م النزر في آليات في البتام، تكاليف التجارة. و المتصوووووو ة ب   صووووووادر ال ووووووياسوووووواتم
الدولي القباعي أو الباص ب سووووواليل بعينها ب ووووو   التنزيم الرقمي ضووووومن ا تفاقات التجاردة أو بوووووووفها 

 مكمالا لها.

 المشهد المتطور للتجارة في الخدمات الرقمية -باء 
 من جدول األعمال( 3)الشند  

 وجه الصدمات القتصاديةتجارة الخدمات والتنويع القتصادي والقدرة  لى الصمود في  -1 

و أحد المتحاوردن ع ى التجارة في البدمات المتاحة رقمياا  -5 في الج  وووووة اير الرسووووومية األولى، ررا
في آسوويا والمحية الهاد ، مفصووالا مجموعة واسووعة من القباعات المعنية بذل . فالتجارة في هذه البدمات  

المنبقة، حي  زادت حصووووة المنبقة من التجارة  كانت أخوووود وووووموداا خالل الجائحة وت ووووارعت وتيرتها في  
وفي الفترة .  2020-2005في المووائووة في الفترة    24في المووائووة إلى    17العووالميووة في هووذه البوودمووات من  

في   2في المائة إلى  1في المائة وارتفعت حصوووووة أفرد يا من  2نف وووووها، ظ ت حصوووووة أمردكا الالتينية عند  
الدخ  إلى ا سووتحوا  ع ى حصوو  أكشر من وووادرات هذه البدمات.  المائة. وتمي  ا قتصووادات المرتفعة 

وهناع إمكانية لالقتصووادات في آسوويا لتوسوويع نباة هذه الصووادرات باعت ارها اسووتراتيجية إنمائية؛ ومع  ل  
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فإ  الم ووووووتودات المنبفضووووووة من اإلنتاجية والقدرة التناف ووووووية، إضووووووافة إلى وجود حواجو تنزيمية عالية، ما 
تحديات م ووووتمرة في المنبقة. وت ووووم  محررات التجارة في البدمات المتاحة رقمياا رأس المال  زالت ت ووووك  

ال  وووووري وا تصوووووال الرقمي وا سوووووترمار. وإضوووووافة إلى  ل ، دعا المتحاور إلى تحردر التجارة وإلغا  القيود 
تكاليف التجارة  المح ية ألنهما عامال تمكين ل نهوض بهذه التجارة. فمن خوووووو   هذه ال ووووووياسووووووات أ  تبف   

الدولية وداخ  الدول، وأ  تكو  لها آفار اير م اخووووورة بفضووووو  روابة سووووو  ووووو ة ال يمة العالمية في قباعات  
مر  الصووناعة التحود ية والوراعة. لكن من خوو   ال ووياسووات المتصوو ة بالشيانات، مر  سووياسووات التوطين، أ  

حصوووووووة تدابير توطين الشيانات التي ط قتها  يكو  لها أفر سووووووو شي ع ى التجارة في هذه البدمات. فقد رانت
ا قتصوووادات في آسووويا أكشر مقارنة بالمناط  األخر . ونيما يتع   بال وووياسوووات، خووودد المتحاور ع ى أهمية 
ا سوووووووترمار في رأس المال ال  وووووووري، والقدرات الرقمية، والشنى التحتية لتكنولوجيا المع ومات وا تصوووووووا ت، 

يضواا إلى ات او مقارالة متوازنة إزا  تحردر تدفقات الشيانات، لتعودو التجارة في  والموووولية. وتدعو الحاجة أ
البدمات المتاحة رقمياا وا عترال في الوقت نف ووووووووه بال ووووووووواا  المتع قة بحماية الشيانات والبصووووووووووووووووووية. 
والتعاو  الدولي أسووواسوووي من أج  وضوووع لوائئ تنزيمية خوووفافة وعادلة ومت وووقة، وفرض الضووورائل وتحردر  

وتترتول ع ى  لو  آفوار   اتفواقوات التجوارة اإلق يميوة واتفواة خووووووووووووووراكوة ا قتصووووووووووووووواد الرقمي.  التجوارة عن طرد 
ومقايضوووووووووات محتم ة مبت فة، مر  ما يتع   بالعمال المهرة مقاب  العمال اير المهرة والمناط  الحضوووووووووردة  

 ت ديووه في تعودو القوودرة   رر المتحوواور أ  ل حكومووات دوراا حوواسووووووووووووووموواا في البتووام،  مقووابوو  المنوواط  الردميووة. و 
التناف وووووووووية ل بدمات الرقمية عشر المجتمع، ومعالجة الفجوة الرقمية واافار التوزداية ل  وووووووووياسوووووووووات الداعمة 

 ل بدمات الرقمية.

في أفرد يا ودور التجارة في البدمات بووووووووووووووفها عام  تمكين  وتناول متحاور آخر أهمية التنودع   -6
جه الصوووووودمات ا قتصووووووادية. فالتنودع مهم ب ووووووشل ارت اطه با قتصوووووواد  ل تنودع ا قتصووووووادي والصوووووومود في و 

المح ي، والهدل تحقي  إنتاجية بم ووووووووووووووتودات أع ى. ودعني افتقار أفرد يا لذل  ضووووووووووووووعفاا أمام الصوووووووووووووودمات  
البارجية، ناهي  أ  التنودع أمرز أسوواسووي إلدارة التق  ات وتوفير م ووار م ووتقر ل نمو والتنمية العادلين. وُتعد 

ت عام  تمكين ل تنودع بتوليدها أكرر من ف ري الناتي ا قتصووادي وف ري ا سووترمار األجنشي الم اخوور البدما
ع ى الصووووووعيد العالمي، والتوفيرها معزم فرص العم . وما فتات خووووووررات التصوووووونيع تصوووووودر هذه البدمات  

العمي ة. وحفاوت  باعت ار تصوووووديرها اسوووووتراتيجيةا إلضوووووافة ال يمة وإن وووووا  عالقات طود ة األج  مع الجهات  
ر وووووادرات المنتجات  سووووياسووووات التجارة في البدمات ع ى التنودع أل  البدمات، بووووووفها مدخالت، ُتي ووووا
نة والتوسع في أسواة جديدة. وُد هم قباو البدمات أيضاا في العمالة، ودن ض المودد من  الجديدة أو المح ا

أهميوة بوالن وووووووووووووو وة لعموالوة المرأة. ونيموا يتع    فرص العمو ، في مراحو  م كرة من التنميوة، بو  هو قبواو أكرر
ب حد ال ووووواا  الم ووووتررة،  حت المتحاور أ  نمو البدمات   يعني بالضوووورورة انكماع قباو الصووووناعات  
التحود يوة. فوالبودموات تعوز التكوامو  التجواري بتوفير الشنى التحتيوة التي تعتمود ع يهوا التجوارة في ال وووووووووووووو ع. 

ت هما أيضوواا عامال تمكين رئي وويا  ل ووالسوو  ال يمة العالمية واإلق يمية، حي   والبدمات والتجارة في البدما
توفر البدمات "الغرا " الذي يرالة بين مراح  اإلنتاج المجوأة والمتنافرة ل والسو  ال يمة، وهي لي وت أسواسوية  

احة طيف واسع من الممكن إت أيضاا  ، ب  ألنه أو ئ ل تجارة الرقمية ألنها توفر بنية التمكين التحتية فح ل
والنهوض بالقدرات اإلنتاجية في قباو البدمات وسووي ةز أسوواسووية لتح ووين وتنودع إنتاج منها عشر اإلنترنت.  

ال ووو ع والبدمات ع ى ال ووووا ، و ل  برالة البدمات ب وووالسووو  ال يمة. وفي البتام،  حت المتحاور أ  من 
ر ت ادل ا ل وو ع والبدمات ع ى الصووعد الوطنية واإلق يمية خوو   تبودر الشنى التحتية ل بدمات أيضوواا أ  ُيي ووا

والدولية. فالبدمات ضوووروردة لدعم إدماج الم ووواردع ال الغة الصوووغر والم ووواردع الصوووغيرة والمتوسوووبة الحجم  
في سووووووالسوووووو  ال يمة اإلق يمية والقاردة، لتعودو الصووووووادرات في أفرد يا. وهذا األمر عنصوووووورز حاسوووووومز ل تحول  

 الهيك ي في القارة.
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مووت إحوود  المتحوواورات تفوواووووووووووووووويوو  عن تجرالووة تجووارة البوودمووات في الكوواردشي. و حزووت أ  وقوود -7
البدمات تمر  أكرر من نصوووووووق الناتي المح ي اإلجمالي والقوة العام ة في الش دا  األعضوووووووا  في الجماعة  

لودة الكاردشية. ودعترل نزام ال وووة الموحد بإسووهام قباعات البدمات في التنمية ا قتصووادية، ودعبي األو 
لبدمات الشنى التحتية،   سوووويما ت   التي تعوز القدرة التناف ووووية، فضووووالا عن التنمية ال ووووياحية الم ووووتدامة 
وتنودع ال ووووياحة ورواببها بالقباعات األخر . وقد أفرت الجائحة سوووو  اا ع ى ال ووووياحة وحولت الترريو إلى 

اإلق يمي أيضوووووواا ب همية خدمات الشنى   إتاحة البدمات عشر اإلنترنت. وت وووووو م اسووووووتراتيجيات قباو البدمات
التحتيوة، التي توفر مودخالت لجميع القبواعوات. و ررت المتحواورة أنوه ين غي أ  تكو  الرقمنوة، التي تعتشر  
أسووووواسوووووية لتوليد ال يمة، بعداا رئي وووووياا في اسوووووتراتيجيات تبودر قباو البدمات في الش دا  األعضوووووا . ونيما 

الش دا  األعضا  إلى تنفيذ استراتيجيات لتوسيع نباة توردد البدمات عشر   يتع   بالبدمات الرقمية، تحتاج
ال  كات الرقمية. ودمكن لتجارة البدمات أ  تتيئ خدمات فعالة قد ت اعد الصناعات األخر  ع ى تح ين 
ر تحقي  هدل األمن الغذائي  إنتاجيتها وقدرتها التناف ووية، ومن خوو   الحصووول ع ى خدمات بعينها أ  ُيي ووا

اإلق يمي في الش دا  األعضوووووا . ولتعزيم إمكانات تجارة البدمات ألاراض التنودع ا قتصوووووادي والصووووومود، 
ين غي ل جمواعوة معوالجوة فغرات الشنى التحتيوة، وأوجوه القصووووووووووووووور في اإلطوار التنزيمي، وفي إطواري اإلنفوا   

نيما يتع   بالبدمات. وع ى والمهارات، واليانات البدمات المصووون فة إلفرا  عم ية وووونع سوووياسوووات م وووتنيرة 
الصوووووووووعيد الدولي، يمكن لألونكتاد أ  يضوووووووووب ع بدور عن طرد  إجرا  ال حوث، وتقديم م ووووووووواعدته التقنية،  
وتي وووير المنتديات مر  اجتماو البشرا  المتعدد ال ووونوات ومنتد  البدمات العالمية ل  وووماح بت ادل البشرات  

البتام،  رارت ب   اإلعال  الوزاري لمجموعة الدول   في مجال وووونع ال وووياسوووات المتصووو ة بالبدمات. وفي
الجوردة الصووغيرة النامية المقدم إلى الدورة البام ووة ع وورة لم تمر األمم المتحدة ل تجارة والتنمية دعا األونكتاد  

 إلى تعودو دعمه التقني لمعالجة فغرات الشنى التحتية والنا  اقتصادات أكرر تنوعاا واستدامة وأخد وموداا. 

وتناول أحد ممر ي األمانة أهمية اإلحصووووووووووووا ات المتع قة بالتجارة الدولية في البدمات والتحديات  -8
لكنها   تبضوع ل  ياس بالقدر الكافي، وأقر    واألدوات والموارد المتصو ة بها. وأخوار إلى أ  البدمات هامة،

بيوانوات. ودمرو  تعيين حجم البودموات تحوديواا، بو هميوة ال حو  والتح يو ، ولو أ  هوذه األن ووووووووووووووبوة تتب ول توافر 
ألنها اير مادية ودصووعل تحديدها، ناهي  أ  فمة أيضوواا تحديات تتع   بتجميع الشيانات، وهو أمر يتب ل  
التعاو  بين مبت ق الورا ت. فالتعاو  بين المكاتل اإلحصوووائية الوطنية والمصوووارل المررودة والمنزمات  

ممر  الضوو  ع ى الدورات الجاردة ع ى اإلنترنت التي ينزمها األونكتاد ب و   الدولية أمرز أسواسوي. وسو ة ال
د ع ى ضوووورورة إن ووووا  منتد  ل جهات ووووواح ة   تجميع ون وووور الشيانات المتع قة بالتجارة في البدمات، وخوووودا
المصوو حة، في خووك  فرد  عام  اير رسوومي ُيعنى بشيانات البدمات لمناق ووة ا حتياجات والرغرات وتحديد 

 تمود  والدعم ل ش دا  النامية.ال

مندوالين أ  حصووووووووووة التجارة في البدمات ما فتات  وفي المناق ووووووووووة التي ت ت  ل ،  رر بضووووووووووعة -9
تتوايد، واسووووت ووووهدوا ب حوث ُأجردت م خراا تشيان أ  سووووياسووووات التجارة في البدمات أخوووود تقييداا من التعردفات 

تقديم البدمات، تتيئ فرووووواا لالسووووتفادة من التجارة في    الجمررية؛ و حزوا أ  الرقمنة، التي ايارت أسوووواليل
البدمات. وفي هذا الصوودد، أعر  أحد المندوالين عن تقديره ل دعم الذي يقدمه األونكتاد لبدمات تكنولوجيا 

 المع ومات وا تصا ت في الجمهوردة الدومينيكية.

وأخوار مندو  آخر إلى نتائي منزمة التجارة العالمية، و حت أ  إعال  اختتام المفاوضوات ب و    -10
مة في   ( 2021ال وائئ التنزيمية المح ية ل بدمات )كانو  األول/دي ووووومشر   لم ي وووووك  في ح  الهياات المنزاف

ة في جودة وخفانية تفاع  فرض لوائئ إ ا لوم األمر. و رر المندو  أنه ين غي أ  تنزر هذه ال وائئ المح ي 
الجهات وووووووواح ة المصووووووو حة، وأضوووووووال أ  األطر التنزيمية مهمة ودمكن أ  تفضوووووووي إلى خف  تكاليف 
التجارة، م ووويراا إلى موجو ال وووياسوووات التجاردة الذي أعدته منزمة التعاو  والتنمية في الميدا  ا قتصوووادي  
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بالتجارة نيما بين الدول األعضوووووووووا  التي نف ذت ومنزمة التجارة العالمية، والذي ُيشين المكاسووووووووول المتصووووووووو ة  
اإلعال ، مقارنة بالدول التي لم تنفذه، واألفر اير الم اخووووووووور عند ات او الممارسوووووووووات التنزيمية الجيدة التي 
تعوز التجارة في البدمات. وفي هذا الصوووووودد، أكد أحد ممر ي منزمة حكومية دولية مجدداا أهمية تح ووووووين 

ة إلى بووذل المودوود من الجهود، وخوووووووووووووووودد ع ى أهميووة تحردر التجووارة وإزالووة ال وائئ  التعوواو  الوودولي والحوواجوو 
التنزيمية المح ية في هذا القباو، فضالا عن الحاجة إلى ا سترمار في تكنولوجيا المع ومات وا تصا ت،  

 لجع  البدمات في المتناول ومي ورة التك فة ل جميع.

  2020- 2011ارد في برنامي العم  لصوالئ أق  الش دا  نمواا ل عقد وأخوار أحد المندوالين إلى الهدل الو  - 11
المتمر  في رفع حجم الصوووووووووووادرات من هذه الش دا  إلى الضوووووووووووعق، وهو الهدل الذي لم يتحق  نيما يتع   
بالتجارة في البدمات. فهذا القباو أحد المصووادر الرئي ووية التي ت ووهم في الناتي المح ي اإلجمالي في هذه 

ما زال نمو ج النمو المرتكو ع ى التصووووووووووودير، الذي اعتمده أا ل الش دا ، عرضوووووووووووة ل صووووووووووودمات  الش دا ، و 
ا قتصووووووووووادية. فقد ت فرت الش دا  التي تعتمد ع ى ال ووووووووووياحة ب ووووووووووك  سوووووووووو شي خالل الجائحة في ب دا  مر  

جة إلى كمشوديا؛ ود وووت وم التصووودي ل تحديات زدادة التنودع والنا  قدرات الصووومود. وخووودد المندو  ع ى الحا
تفعي  أحكام المعام ة الباووة والتفاضو ية ببردقة مجدية، فضوالا عن أهمية دعم أق  الش دا  نمواا ل نفا  إلى 
األسووواة، و ل  بةية توسوويع نباة وووادرات البدمات. ودمكن لألونكتاد أ  يدعم أق  الش دا  نمواا في جمع 

 ات العامة.اإلحصا ات من أج  ويااة استجابات مناس ة في مجال ال ياس

وخووووودد ممر  إحد  المنزمات الحكومية الدولية ع ى أ  ال وووووياحة رانت القباو الذي ت فر سووووو  اا  -12
بالجائحة أكرر من ايره، إ  واجهت الش دا  النامية وعوالات جرا ها، وأفرت ع ى الن ا  وال  ا  واألعمال 

في المائة تقرد اا،   61 ووووووفر الدولي عند  التجاردة الصووووووغيرة، وأ  هذا القباو لم يتعال بعُد؛ وظ ت ن وووووو ة ال
وهي ن  ة أق  من م تودات ما قش  الجائحة. واقترح الممر  عدة تدابير ل تصدي ل تحديات الراهنة، بما في  

  ل  ما يتع   بالحر  في أوررانيا، التي ت ششت في ودمة اقتصادية وعب ت ال ياحة.

مية الدولية ع ى أهمية البدمات في جميع بضووووووعة ممر ين وممرالت عن المنزمات الحكو  وخوووووودد -13
القباعات،   سيما في تح ين اإلنتاجية والقدرة التناف ية، وأهمية الشيانات في إفرا  عم ية ونع ال ياسات 
المتصوووو ة بالبدمات، وسوووو بوا الضووووو  ع ى أ  ا قتصووووادات في أفرد يا تعتمد ع ى قباو البدمات إليجاد 

 ت الفاع ة وتعودو التنودع ع ى الصعيدين الوطني واإلق يمي.مودد من الفرص بين جميع الجها

وأكد المتك م الرئي ووووي مجدداا أهمية ال وائئ التنزيمية المح ية وال ووووياسووووات والممارسووووات التنزيمية  -14
د ع ى الحاجة إلى تحديد األولودات من وجهة   الجيدة في تعودو تجارة البدمات. وإضوووووووووووافة إلى  ل ، خووووووووووودا

القباعات التي تنبوي ع ى فرص محتم ة رشيرة. ومن حي  المشدأ، يمكن اسوووووووووووتبدام   نزر ال وووووووووووررات في
التكنولوجيات الرقمية لتح وووووين ووووووادرات البدمات؛ ومن المهم أ  ينزر البشرا  الوطنيو  في ال وووووياسوووووات 

 والممارسات المت عة في ب دا  أخر  عند ويااة سش  المضي قدماا.

 ت الرقمية وم  خاللهاإمكانات التنويع ألغراض الخدما -2 

سووووو ة نائل الرئيو الضوووووو  في ر مته ع ى الدروس الم وووووتفادة من الدورة الج  وووووة اير الرسووووومية  -15
األولى. أو ا، ما زال التقدم المحرز في ت وووووووووبير الرقمنة ل تجارة في البدمات متفاوتاا عشر المناط ، وتدعو 

ة والمتوسبة. ووسعت  الحاجة إلى بذل المودد من الجهود لدعم م اررة ال ررات المتناهية الصغر والصغير 
بع  الش ودا  في آسوووووووووووووويوا نبواة التجوارة في البودموات، لكنهوا واجهوت حواجو تتصوووووووووووووو  بنوعوة تقييود التجوارة،  
وواجهوت ب ودا  في أفرد يوا والكواردشي حواجو تتع   بوالشنى التحتيوة والوالكفوا ة الرقميوة. ولم تتحق  حتى اا  

الحجم  الم اردع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسبة  إمكانات الرقمنة إلى حد رشير،   سيما نيما يتع   ب 
فانياا، ينبوي ات وواة ال ووياسووات ع ى  التي ت ووك  أا شيتاها م سوو وواتز وووغيرة ومتوسووبة الحجم تقودها ن ووا .



TD/B/C.I/MEM.4/27 

7 GE.22-12334 

أمر بوال  األهميوة لت ووووووووووووووبير إمكوانوات البودموات لغرض تحودو  ا قتصووووووووووووووادات. وتودعو الحواجوة إلى معوالجة  
الرقمنوة عن طرد  المودخالت األجنشيوة. ودمكن لألونكتواد أ  يودعم الودول    الحواجو اير الضووووووووووووووروردوة ودعم

األعضوووووووووا  نيما يتع   بالشيانات، دعماا ل  حوث الموجهة ألاراض ال وووووووووياسوووووووووات. فالراا، رحل الم ووووووووواررو  
والم اررات با قتراح الداعي إلى إن ا  فرد  عام  اير رسمي ُيعنى بالشيانات. فمن خ   تح ين استبدام  

ن الفرد  العام  من اإلسووهام في هذا الصوودد. الشي  انات المتاحة أ  ُيرري سووياسووات تجارة البدمات، وأ  ُيمكا
رابعاا، أكد الم ووواررو  فائدة منتديات مر  اجتماو البشرا  المتعدد ال ووونوات في ت ادل الممارسوووات التنزيمية 

الحاجة إلى التع م من الش دا  التي   الجيدة وال ووووووووياسووووووووات المح ية وفهم آفارها ع ى أدا  ال ووووووووررات، وأبرزوا
 نجحت في ت بير الفرص في مجال الرقمنة.

في المائة من البدمات المتداولة أووووووووووووو حت رقمية مقارنة   50وأبرز أحد المتحاوردن أ  ن وووووووووووو ة  -16
لمائة في ا  16في المائة بالن  ة ل   ع المتداولة. وقدر األونكتاد أ  أق  الش دا  نمواا ت هم بن  ة   15بن  ة 

من البوووودمووووات المتوووواحووووة رقميوووواا؛ و رر أ  التجووووارة في هووووذه البوووودمووووات تتيئ لهووووذه الش وووودا  مجووووا ا ل تنودع 
ا قتصووادي. وت ووم  هذه البدمات أنواعاا عديدة من األن ووبة، مر  البدمات الصووغيرة ال يمة )مر  وسووائة  

ع، وهو ما يبمو البة الفاو   ع ى حين ما فتض يتوايد تجميع البدمات في ال  (،  اإلعالم ع ى اإلنترنت
بين ال وووووووووووووو ع، والبدمات، والبدمات التي رانت اير متداولة في ال وووووووووووووواب . وُتعتشر الكفا ات المت ووووووووووووووو ة 
والمكت وووووووووووووو ووة محررين لتجووارة البوودمووات الرقميووة؛ ولهووذا ال ووووووووووووووشوول، توودعو الحوواجووة إلى ات وواو مقووارالووة النزووام  

ي هذا الصووودد، توجد أرالع ررائو رئي وووية متراببة  اإليكولوجي لتبودر قدرات ووووادرات البدمات الرقمية. وف
هي: الشنى التحتيووة الرقميووة والتوو هوول، ورأس المووال ال  ووووووووووووووري، ومنزومووة ا بتكووار، والشياووة التنزيميووة والياووة 
األعمال. وتنبوي واردات البدمات وال و ع الرقمية ع ى أهمية ألنها تنه  بالقدرات، والالقدرة التناف وية في  

قباو الصووووووووووووووادرات. وتوجد الش دا  في مراح  مبت فة نيما يتع   بقدراتها التنزيمية  ال وووووووووووووووة المح ية وفي
وت هشها، وتواجه م وو لة تحقي  تواز  بين المصووالئ التجاردة واعت ارات ال ووياسووات العامة وتنزيم المنصووات  

مفتوح، في جم ة  الرقمية. وفي هذا ال ووووووووياة، ُتعتشر خووووووووفانية ال وائئ التنزيمية ونزام التجارة وا سووووووووترمار ال
أمور، جوأين هوامين من الشياوة التنزيميوة. و حت المتحواور أيضوووووووووووووواا أ  عودداا أكشر من قيود التجوارة الرقميوة  
يقاب ه انبفاض في م ووووووووتو  نمو وووووووووادرات البدمات الرقمية. ومع  ل ، ما فتات الش دا  تفرض مودداا من 

ن الش دا  أ  يفضي إلى إح اط هذه التجارة في  القيود، ع ى حين أ  من خ   تنامي ا ختالل التنزيمي بي 
الم ووووووووووتقش . وخوووووووووودد المتحاور ع ى الحاجة إلى إقامة خووووووووووراكة بين الحكومات والقباو الصووووووووووناعي لمواك ة 
التكنولوجيات المتبورة وإيجاد تواز  بين فوائد القيود وم ووووواوئها. ومن خووووو   التكام  والتعاو  اإلق يميين أ  

نا من تحقي  قدر أكش   ر من التقار  التنزيمي في التجارة الرقمية.ُيمكا

وخووووووووودد متحاور آخر، مفصوووووووووالا ا تجاهات األخيرة، ع ى أ  البدمات ت دي دوراا هاماا في النمو  -17
ومع   . 1والتحول الهيك ي. وإضووافة إلى  ل ، أبرزت الرقمنة، بجع ها البدمات أكرر تداو ا، أهمية األسوو و   

المرتفعة الدخ  ونزيراتها المنبفضوووووووة الدخ  نيما يتع   بتجارة البدمات     ل ، فمة فجوة بين ا قتصوووووووادات
المتاحة رقمياا؛ وفي هذا الصوودد، تحت  أفرد يا وأمردكا الالتينية وأوقيانوسوويا مراتل متب فة. ومن بين الش دا  

. وتمنع  النامية، اسووتحو ت الصووين والهند ع ى النصوويل األكشر من وووادرات تجارة البدمات المتاحة رقمياا 
الفجوات الرقمية الش دا  المنبفضة الدخ  من الم اررة في هذه التجارة. ونيما يتع   باافار التحود ية ع ى 
أسوواليل التوردد، أخووار المتحاور إلى أ  المنصووات الرقمية والذرا  ا وووبناعي، من بين أمور أخر ، ايارا 

أمور أخر ، ايار أيضاا التع يم والبدمات الصحية  هذه األساليل ب ك  رشير، وأ  التحول الرقمي، من بين  
عشر اإلنترنووت. وتوجوود فرص ألقوو  الش وودا  نمواا عن طرد  تجووارة البوودمووات المتوواحووة رقميوواا؛ ودمكن لهووذه 
البودمات أ  ت ووووووووووووووهم في زدادة اإلنتواجيوة والعموالة وا بتكوار والمنوافع ا جتمواقيوة، فضووووووووووووووالا عن اافار اير 

عات التحود ية. اير أنه من أج  تعودو هذه البدمات، ين غي ألق  الش دا  نمواا  الم اخوورة ع ى قباو الصوونا
التغ ل ع ى التحديات المتصوو ة بالفجوة الرقمية، وا فتقار إلى المهارات والشنى التحتية، والم ووائ  التنزيمية 
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وهي أمور من خو نها  والم سو واتية في أسوواة العم ، والنمو ال وردع ن وشياا لتبور إنتاجية البدمات الرقمية،
المتحاور إلى مقتضيات التوطين اإللوامية؛    الن شية ل بدمات التماف ية. وأخارأ  تفضي إلى زدادة التكاليف 

وقيود النفا  إلى األسوووواة؛ وحماية حقوة الم وووته  ، بما في  ل  القيود المفروضوووة ع ى نق  الشيانات عشر 
تو  بوووق  ل  تدابير قانونية وم سو واتية  ات وو ة بتجارة الحدود؛ وحماية الم كية الفكردة؛ وفح  المح

البدمات المتاحة رقمياا. وفي البتام، سووووو ة المتحاور الضوووووو  ع ى المقارالات والمجا ت التي يمكن ل ش دا  
أ  تنزر فيها وت خذ بها عند ووووويااة سووووياسوووواتها التي ت ووووتهدل تجارة البدمات المتاحة رقمياا، أي وضووووع 

تو  الحكومة ب سوورها، والنا  الرقة والبم نينة، وتعودو روح الم ادرة والتعاو  بين الجهات  سووياسوواتها ع ى م وو 
المتعددة وووووووواح ة المصووووووو حة؛ واكت وووووووا  الكفا ة الرقمية عن طرد  وضوووووووع خوووووووراكات بين القباعين العام 

 والباص؛ والم اررة في الحوار الدولي ب    قواعد التجارة.

منة هي المحرع الرئي ووووووي ل تنودع ا قتصووووووادي ألنها تمر  منزومة  و رر أحد المتحاوردن أ  الرق -18
إيصوووووال جديدة، وأنها تغيار تداول البدمات، وتن وووووض جيالا جديداا من ووووووناعات المع ومات، وتجمع ال ووووو ع 
بالبدمات، وت وووهم في التكنولوجيات الناخووواة التي تغير طردقة الت ادل التجاري بين الم سووو وووات. فقد أظهر  

التجارة في البدمات الرقمية الصووووادر عن منزمة التعاو  والتنمية في الميدا  ا قتصووووادي أ  م خوووور تقييد  
ا ختالفوات بين الش ودا  والمنواط  واسووووووووووووووعوة، مع وجود حيو ينحو نحو ا نبفواض. فوالحواجو أموام التجوارة  

تمي  الش دا  التي  الرقمية مرتفعة في بع  الش دا  في أفرد يا وآسووووووووويا وأمردكا الالتينية. وفي هذا الصووووووووودد،
تفرض قيوداا أق  إلى أ  تكو  لها حصووووو  أكشر من تجارة البدمات المتاحة رقمياا من إجمالي تجارة البدمات.  
وخوودد المتحاور ع ى أ  المناق ووات الم ووتنيرة ب وو   ال ووياسووات تعتمد ع ى أدوات قياس جيدة. وإضووافة إلى  ل ، 

 مي والدولي، أمراا أساسياا لشنا  بياة تنزيمية تمكينية. ُيعتشر توفي  التعاو ، ع ى الصعيدين اإلق ي 

وفي المنواق ووووووووووووووة التي ت وت  ل ،  حت أحد البشرا  أ  وووووووووووووووادرات البودمات في أمردكوا الالتينيوة  -19
والكاردشي تتررو في مجال ال ووووووياحة. وتمر  تجارة البدمات المتاحة رقمياا أق  من رالع وووووووادرات البدمات  

  إلى الموايا الن وووشية في ال وووياحة فح ووول، ب  ُيعو  أيضووواا إلى عوام  أخر  ل نزام اإلق يمية. و  يعو   ل
اإليكولوجي تعوة إنتاج وتصوووودير تجارة البدمات المتاحة رقمياا. وتكمن القيود الرئي ووووية في التحول الرقمي 

ال ال  ووووري، ال بي  بين ال ووووررات المتناهية الصووووغر والصووووغيرة والمتوسووووبة الحجم، وا فتقار إلى رأس الم
والنفا  إلى اإلنترنت ب سووووعار معقولة، فضووووالا عن الم ووووهد التنزيمي المعقد واير المتجانو. ودمكن ل ش دا  
أ  تروج لوضع إطار قانوني أكرر ات اقاا، وتضع خبباا أفض  ل تعاو  بين القباعين العام والباص ع ى 

ي مجال ال وووووياسوووووات. وسووووو ة البشير الضوووووو  المد  البود  لتحديد المعوقات والفرص والتدخالت العم ية ف
 ع ى أمر ة من أورواواي وروستاردكا بووفها ممارسات جيدة.

أ  التنودع ا قتصووووووووادي في قباعات البدمات يحدث رأسووووووووياا وأف ياا ع ى وأخووووووووار خشير آخر إلى  -20
ي ووويا بيانت أ  ال ووووا ، واسوووت وووهد بدراسوووة ُأجردت م خراا عن الم ووواردع الصوووغيرة والمتوسوووبة الحجم في إندون 

اعتماد التكنولوجيات الرقمية يرفع القدرة ع ى النمو ببردقة أسووووووووووورو؛ والنهوض بالكفا ات؛ والولوج إلى مودد  
من األسوواة، بما في  ل  سووة الصوادرات؛ وا سوتفادة من تبشيقات الت وود  والتمود  والبدمات ال وج وتية  

تكمن في الشنى التحتيووة الرقميووة؛ ومحو األميووة    والتبودن عشر اإلنترنووت. وأضوووووووووووووووال أ  الحواجو المحتم ووة
الرقمية؛ والنهوض بالمهارات؛ وال وووووووووووياسوووووووووووات المتع قة بإدارة الشيانات. وعموماا، يز  التحول الرقمي مفتاح 

 ا نتعاع ا قتصادي وتبودر قباعات البدمات.

ونوواقأ أحوود البشرا  المعووارل والبوودمووات الرقميووة في ووووووووووووووونوواعووات الموارد البشيايووة. واعتشر أ   -21
البدمات محرع رئي ووووووي ل ووووووالسوووووو  ال يمة العالمية، وأ  تجارة البدمات تعرل نمواا  سووووووتعانتها بمصووووووادر  

، ت ووووووووووهم خارجية، والفضوووووووووو  البدمنة، وتكنولوجيا المع ومات وا تصووووووووووا ت. ونيما يتع   بالموارد البشياية
البدمات في توليد ال يمة. وُتدرج البدمات القائمة ع ى المعارل ضوووووووووووووومن خدمات الموارد البشياية وتدعم  
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اإلنتاج. وفي هذا الصوووودد، أن وووو  مررو سووووالسوووو  ال يمة العالمية أنمو ج ترقية ل ش دا  الغنية بالموارد، اقترح  
المعارل هي ا سووووووووتيراد، والتنمية المح ية، ضوووووووومنه فالث مراح  ل تنمية نيما يتع   بالبدمات القائمة ع ى 

والتصووووووووودير. فع ى سوووووووووشي  المرال، انتق ت أسوووووووووتراليا، والنرودي، والو يات المتحدة األمردكية من ب دا  انية 
بالموارد إلى ب دا  مصووووووووووودرة ل بدمات القائمة ع ى المعارل؛ والدأت جنو  أفرد يا وخوووووووووووي ي في تصووووووووووودير 

ى الكيمية التي يمكن بها ل ش دا  النامية الحصووووووووووووووول ع ى قيمة أكشر من البدمات، ورانتا مرالين جيدين ع 
 وناعات الموارد البشياية.

العديد من  4,0م واررين الكيمية التي تعب  بها تكنولوجيات الصوناعة   بضوعة أكاديميين    وناقأ -22
صوادي والقدرة ع ى ووناعات البدمات، وسو بوا الضوو  ع ى أهمية البدمات المتاحة رقمياا في التنودع ا قت 

الصوووووووووووووومود في أمردكا الالتينية والكاردشي. والالنزر إلى ا ضووووووووووووووبرابات التي عرفها قباعا النق  والبدمات 
المنبقة،  هذه  ال وج ووتية في أعقا  الجائحة، ترروت المناق ووات ع ى ووومود سووالسوو  ال يمة العالمية. وفي  

ن البدمات من ا سوووووتمرار أفنا  األزمات، أظهرت البدمات ووووووموداا أخووووود مقارنة بقباو التصووووونيع. ولتمكي 
تكمن الحواجو الرئي ووووووية التي يتعين التغ ل ع يها في ا سووووووترمار في الشنى التحتية اإلق يمية، وفي المرونة 
التنزيمية. فع ى سوووووشي  المرال، أوووووو حت روسوووووتاردكا مررواا إق يمياا لبدمات األعمال التجاردة العالية ال يمة  

ولوجيا المع ومات وا تصوووووووا ت ودعمها األعمال التجاردة، وتوفير قوة عام ة ماهرة، باجتذابها خوووووووررات تكن 
وتكاليف أق  ل شنى التحتية، والياة جيوسووووووووياسووووووووية مواتية؛ وانتق ت سووووووووانت لوسوووووووويا من الوراعة إلى البدمات  

ى التحول  ال ووووووووووووياحية التي تعتمد إلى حد رشير ع ى رأس المال األجنشي وواردات البدمات، وترمي حالياا إل
والحد من ا عتماد ع ى ال وووووووياحة. وإضوووووووافة إلى  ل ، ي وووووووجع اتفاة ال وووووووراكة  أرقى م وووووووتو  إلى خدمات  

ا قتصوادية المشرم في ااونة األخيرة بين اليابا  وا تحاد األوروالي األطرال ع ى تي وير الرقمنة وا قتصواد  
 و العالمية وخ كات اإلنتاج.األخضر في األسواة الناخاة عن طرد  سالس  ال يمة اإلق يمية أ

قتصوووووووووووادات ولها أهمية ا وفي هذا الصووووووووووودد، أبرز أحد البشرا  أ  البدمات في الكاردشي محرع  -23
بالغة في أهدال التنودع وإيجاد فرص العم  والحد من الفقر، ضوووومن أمور أخر . فقد ر ووووفت الجائحة عن 

اا ع ى ت ردع التحول الرقمي، الذي من خ نه  الضعق الكامن في ا عتماد ع ى ال ياحة، لكنها عم ت أيض
أ  يفتئ األبوا  أمام ال ووووررات المتناهية الصووووغر والصووووغيرة والمتوسووووبة في المنبقة ل م وووواررة في التجارة  
العالمية، و ل  ألنه يود  الحواجو الجغرانية. فقد عمدت بع  الش دا  إلى تنودع اقتصوووووووووووووواداتها عن طرد   

المع ومات وا تصووا ت؛ ولتحقي  هذا الهدل، را  من الضووروري ت ووبير  البدمات ع ى أسوواس تكنولوجيا
 تكنولوجيا المع ومات وا تصا ت جن اا إلى جنل مع بياة تمكين النمو ا قتصادي.

و حت أحد المندوالين اافار القانونية المترت ة ع ى رقمنة البدمات والتغيرات التي عرفتها أساليل   -24
ر ة ع ى تنزيم البدمات المهنية ومد  حدودها في ميداني البل والتع يم، واقترح أ  اإلمداد، واسووت ووهد ب م

 يضب ع األونكتاد بتجميع أمر ة جيدة عن الممارسات التنزيمية في قباو البدمات المتاحة رقمياا.

و رر أحد البشرا  أ  الحاجة تدعو إلى م اد  دولية وسووياسووات متعددة األطرال ل م وواعدة ع ى  -25
مية وووادرات البدمات وإزالة الحواجو التجاردة؛ وأ  ال ووياسووات الوطنية ين غي أ  تمكن من بنا  القدرات  تن 

، يجري إدراج قواعد التنزيم الوطني مرالا  الرقمية، وتبودر بنى تحتية وأطر تنزيمية خووووفافة. ففي المك ووووي 
سوويع نباة البدمات القائمة ع ى ل بدمات ضوومن ا تفاقات التجاردة، ودجري تنفيذ م ووروو إق يمي ب وو   تو 

المعارل بتحديد الحواجو التنزيمية التي تواجه التجارة وا سترمار، وتقديم الدعم في تنفيذ ال ياسات الرامية  
 إلى الحد من هذه الحواجو.

و رارت األموانوة بوجود اختالفوات إق يميوة نيموا يتع   بتجوارة البودموات المتواحوة رقميواا، وسوووووووووووووو بوت   -26
الب عوة العواخوووووووووووووورة ل تقردر التقييمي ل تكوامو  اإلق يمي في أفرد يوا، التي رروت ع ى التحردر   الضووووووووووووووو  ع ى

والتكوواموو  في إطووار منبقووة التجووارة الحرة القوواردووة األفرد يووة. فمنبقووة التجووارة الحرة هووذه تمنئ زخموواا ل تعوواو  



TD/B/C.I/MEM.4/27 

GE.22-12334 10 

موات هي العمود الفقري التنزيمي نيموا بين الش ودا  ل م وووووووووووووواعودة ع ى زدوادة حجم تجوارة البودموات، أل  البود
ل والسو  ال يمة اإلق يمية الفعالة. وإضوافة إلى  ل ، سو بت األمانة الضوو  ع ى من ووردنن لألونكتاد يذررا  
أ  الم اد  العامة المتع قة بتجارة البدمات م اد  هامة، لكن ين غي أ  تصووو ئ عائقاا أمام انضووومام الش دا  

  األونكتاد بصووووووووووودد إعداد تجميع ألفضووووووووووو  الممارسوووووووووووات في قباو  النامية إلى التجارة الدولية؛ و حزت أ
 .( 1) البدمات المتاحة رقمياا 

وناقأ المتحاورو  أفضوووووووو  الممارسووووووووات في تصووووووووميم األطر التنزيمية الوطنية ل  ووووووووماح ل ش دا   -27
باإلمكا  وضوع النامية بت وبير البدمات المتاحة رقمياا ع ى نحو أكرر فعالية. و ررت المتحاورة األولى أ  

م اد  عامة ب ووو   م وووائ  من قشي  المع ومات الح ووواسوووة؛ وأ  الحاجة تدعو إلى العم  بالت وووغي  الشيني،  
والتعاو ، والم اد  التوجيهية الم ووووووتررة؛ وأ  ال ووووووراكات بين القباعين العام والباص، عند وضووووووع األطر  

لفاع ة الكشيرة من القباو الباص. و رر التنزيمية، خوووراكات بالغة األهمية، إضوووافة إلى م ووواررة الجهات ا
المتحاور الراني أنه لم ُيتووووووو  بعد إلى تواف  في اارا  ب ووووو   م وووووائ  من قشي  م كية الشيانات وسوووووردتها،  
وأ  الش دا  تحتاج إلى منتديات مر  األونكتاد ل تووووو  إلى هذا التواف  ب ووو   القضوووايا العالمية، ع ى حين 

كوامنوة في الشنى التحتيوة والمهوارات الرقميوة، والقودرات التنزيميوة وتح يو  الشيوانوات؛ يجول ا عترال بوالرغرات ال
ر المتحاور الرال  بم ووووووووووتو   ودن غي أ  تصوووووووووو ئ ال وائئ التنزيمية حواجو تجاردة أمام الش دا  النامية. و را

أ  يكو   عوودم تجووانو األطر التنزيميووة عشر الش وودا ، و رر أ  من خووووووووووووووو   التعوواو  نيمووا بين الحكومووات  
محوردواا في إيجواد ح ول عوالميوة، بوالنزر إلى األرضوووووووووووووويوة الم ووووووووووووووترروة القوائموة في مجوا ت مرو  المعوامالت 
والتوقيعات اإللكترونية، التي يمكن ا سوووتناد إليها لضوووما  لوائئ تنزيمية لت وووغي  بيني أفضووو  في مجا ت  

ة، ع ى ضوووووووووووووورورة تنزيم المعووايير عوودم التجووانو هووذه. ووافقووت المتحوواورة األولى، في مالحزوواتهووا البتوواميوو 
والجودة، وأخووووووووووارت إلى أ  ا عترال المت ادل والجودة وحماية الم ووووووووووته   أمورز هامة عند إتاحة البدمات  
عشر اإلنترنت. وت وم  مجا ت ال وياسوة العامة األخر  التي يمكن ل حكومات النزر فيها الضورائلا وتنزيما 

من ال حوث ب ووو   إدماج الم ووواردع الصوووغيرة والمتوسوووبة الحجم  بيانات البدمات. وتدعو الحاجة إلى مودد  
في األسووووووووواة، وتجميع تجارتي ال وووووووو ع والبدمات. و رر المتحاور الراني أ  الم هالت وخووووووووهادات الجودة  
لمقدمي البدمات المتاحة رقمياا ضوروردة في مجالي الصوحة والتع يم ع ى ال ووا ؛ ودن غي ل ش دا  أ  يكو   

تكاليف البدمات وجع ها في المتناول ع ى ح وووووا  جودتها. و رر المتحاور الرال  أ    سوووووعيها إلى تي وووووير
ال هادات والتراخي  آلياتز لحماية الم ته كين وأ  الممارسات، في هذا الصدد، موجودة بالفع  في العديد 

داا الحاجة  من القباعات، ع ى حين أ  من خووووو   آليات الترخي  الم قتة أيضووووواا أ  تتيئ ح و ا؛ وأكد مجد
 إلى تعاو  أفض  وأوف  بين الش دا .

 تحقيق إمكانات التنويع: أطر التجارة والتعاون للخدمات المتاحة رقمياا  -3 

سوووو بت الرئاسووووة الضووووو  في بيانها ا فتتاحي ع ى الدروس الم ووووتفادة من الج  ووووة اير الرسوووومية  -28
عن طرد  ال ووووووياسووووووات الرامية إلى تح ووووووين الشنى  الرانية. أو ا، تدعو الحاجة إلى ت ووووووبير إمكانات الرقمنة 

التحتيوة والمهوارات الرقميوة، وإدارة الشيوانوات، والتحول الرقمي ل  وووووووووووووورروات المتنواهيوة الصووووووووووووووغر والصووووووووووووووغيرة 
والمتوسوووبة، فضوووالا عن دعم األطر التنزيمية. وات ووواة ال وووياسوووات التي ت وووم  العديد من قباعات تمكين 

ة التنزيمية ل معامالت عشر اإلنترنت أهميتها؛ فالرقمنة تودد من ووووووعوالة  البدمات أمرز حاسوووووم. وفانياا، ل قدر 
ضوووو ة اإلمدادات عشر الحدود وتوووووويفها وقياسووووها وتنزيمها. وتدعو الحاجة إلى مودد من ال ح  لتح ووووين 
فهم عم ية تجميع ال وو ع مع البدمات. وال ووراكة بين الحكومات والصووناعة أمرز حاسووم لمواك ة م ووهد رقمي 

__________ 

-https://unctad.org/webflyer/whatو   https://unctad.org/webflyer/digital-economy-report-2021انووزوور   (1)

stake-developing-countries-trade-negotiations-e-commerce.  

https://unctad.org/webflyer/digital-economy-report-2021
https://unctad.org/webflyer/what-stake-developing-countries-trade-negotiations-e-commerce
https://unctad.org/webflyer/what-stake-developing-countries-trade-negotiations-e-commerce
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يتبور ب وورعة. وفي هذا الصوودد، ُط ل إلى األونكتاد جمع أمر ة ع ى الممارسووات التنزيمية الجيدة  ما فتض
في مجال البدمات المتاحة رقمياا. وفالراا، ُيعتشر التعاو  األفضو  واألوف  ع ى الصوعيدين اإلق يمي والدولي 

العواموة المتف  ع يهوا ب وووووووووووووو   مفتواح تعودو هوذه البودموات، ومن المهم أ  تكو  هنواع مجموعوة من الم واد   
ر التجارة في   قضوايا حاسومة مر  تدفقات الشيانات ع ى الصوعيد العالمي. ومن خو   موا مة األنزمة أ  ُتي واف

 هذه البدمات، خردبة أ  تص ئ عائقاا أمام انضمام الش دا  النامية إليها.

الرقمية، بما في  ل  تجارة وقدم أحد المتحاوردن وجهات نزر مفصووووووا ة من آسوووووويا. وتمر  التجارة  -29
البدمات، حصووووووووة متوايدة من إجمالي التدفقات التجاردة في المنبقة، وت ووووووووتبدم الحكومات ب ووووووووك  متوايد 
ا تفاقات التجاردة آليةا لمعالجة القضوووووايا الجديدة. ولم تضووووو ة ا لتوامات ال وووووابقة في إطار منزمة التجارة  

نحصووووووورت هذه ا لتوامات في الغالل في اإلمدادات عشر الحدود، العالمية الكرير من البدمات الرقمية، إ  ا
دو  قواعد تنزم بياناتها أو مجموعة واسووووووووعة من القضووووووووايا المتصوووووووو ة بالتجارة الرقمية. وفي هذا ال ووووووووياة،  
وضوووووووووووعت ب دا  عديدة في آسووووووووووويا ترتي ات فنائية وإق يمية ُتعنى بالتجارة والبدمات الرقمية. فالتجارة الرقمية 

مع ي فر ع ى طائفة واسووووعة من التبصووووصووووات. وتدعو الحاجة إلى معالجتها ببردقة مت ووووقة. موضوووووو جا
وتنواولوت جميع ا تفواقوات اإلق يميوة المشرموة في ااونوة األخيرة ا قتصوووووووووووووواد الرقمي ضوووووووووووووومن أحكوام مبت فوة،  

 يمية ال ووووووام ة  واخت فت المقارالة المت عة لجدولة العم  بها في الش دا . وفي إطار ال ووووووراكة ا قتصووووووادية اإلق
مرالا، يوجد التوام بات او مقارالة "القائمة ال وووووووووو شية"، بحي  يجري تحردر جميع قباعات البدمات ما لم ُتقدم 

مقتضووووووويات األدا  في قباو البدمات. ومهما رانت هذه المقارالات توجد قيود ع ى تحفزات ب ووووووو    ل ، و 
رة الرقمية   تعرل حدوداا جغرانية؛ ولهذا ال شل، مفيدة، فإنها   تنبش  إ  ع ى أعضا  ال راكة أل  التجا

 سيكو  التوو  إلى اتفاة عالمي أفض  ح  نيما يتع   بتحديات الم تقش .

وناقأ متحاور آخر التبورات في الكاردشي، حي  يوجد قباو الصوووووووووووناعات اإلبداقية في ط يعة  -30
تراجع وتيرة التنق ، أل  توفير البدمات يعتمد الرقمنة. فقد ت فرت هذه الصناعات س  اا أفنا  الجائحة ب شل  

، 1ومع  ل ، أظهرت الجائحة أهمية األسوو و   . 4أو األسوو و    2ع ى تنق  األخووباص عن طرد  األسوو و  
حي  ارت بت الودادة في اسووووووووتبدام المنصووووووووة العالمية بمحتواها اإلبداعي. فقد تناولت هذه المنصووووووووة ارتفاو  

اعي المتاح عشر الحدود. والالتوازي مع  ل ، ُتعتشر حقوة الم كية الفكردة م تو  الب ل ع ى المحتو  اإلبد
أسورو عناوور التجارة في البدمات نمواا. اير أ  ا تفاقات التجاردة الحالية، المشرمة ع ى أسواس ا قتصواد  

تي ووووير القائم ع ى ال وووو ع، اير مناسوووو ة لتي ووووير النمو في الصووووناعات اإلبداقية والرقمنة، واير قادرة ع ى 
تجارة البدمات الرقانية واإلبداقية في عصووووووووووور ي وووووووووووهد تحو ا من التجارة في ال ووووووووووو ع المادية إلى البدمات  
المتوواحووة رقميوواا. ومووا زالووت م ووووووووووووووواررووة الش وودا  النوواميووة، بمووا فيهووا ب وودا  الكوواردشي، في التجووارة في البوودمووات  

فادة من نمو الصووناعات اإلبداقية  منبفضووة أو آخذة في ا نبفاض، وهو ما ي ووير إلى أ  احتما ت ا سووت 
وسوووووووووي ةا ل تنودع لم تتحق  بعد. وتدعو الحاجة إلى إدماج الم كية الفكردة، وهي محرع رئي وووووووووي لالقتصووووووووواد  
اإلبداعي الرقمي، ضوووووووووومن ا تفاقات التجاردة ومعالجة الحواجو التي ت فر ع ى النفا  إلى األسووووووووووواة وع ى 

لقودرات التوردوديوة بترقيوة مهوارات ردوادة األعموال، وحواضوووووووووووووونوات  تغ غو  البودموات الرقميوة، فضووووووووووووووالا عن بنوا  ا
 األسواة، والرامي منئ الت خيرات لودادة تنق  الفنانين والفنانات.

الحكومووووات   -31 بين  فتاووووت تتوايوووود  و رر أحوووود المتحوووواوردن أ  أهميووووة تجووووارة البوووودمووووات الرقميووووة مووووا 
ر  البدمات المتاحة رقمياا جو اا تتوايد أهميته  والم س ات واألعمال التجاردة، وفي الحياة اليومية رذل . وتم

ضمن م تردات الم ته كين، ع ى حين رانت الجائحة عامالا م رافعاا لتبورها ال ردع. وأو حت أهمية هذه 
البدمات سووووومة من سووووومات العولمة أل  الحدود الجغرانية   ت وووووتبيع تقييدها. اير أ  تدفقات الشيانات لم 

التجارة اإللكترونية واألجيال ال وابقة من اتفاقات التجارة الحرة. وخودد المتحاور   ُتضو ة ب وك  جيد في إطار
ع ى الحاجة إلى تجاوز مفهوم التجارة اإللكترونية وتوسويع نباقها وتعردفها لت وم  ا قتصواد الرقمي عموماا  
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ية مرالا، تش   ن ووووووووو ة وتعكو الجوانل ا جتماقية وا قتصوووووووووادية ل بدمات المتاحة رقمياا. ففي أمردكا الالتين 
في المائة. وسووووووواعدت الجائحة ع ى الك وووووووق عن  73التجارة في هذه البدمات في القباو اير الرسووووووومي 

الفجوة الرقميوة داخو  ب ودا  المنبقوة ونيموا بينهوا من حيو  الحصووووووووووووووول ع ى هوذه البودموات. وإضووووووووووووووافوة إلى 
الوطني، فإ  التكاليف التي تتكشدها    لت وووووووووييد الشنى التحتية لهذه البدمات ع ى الصوووووووووعيد  التكاليف المرتفعة

المجتمعات المنبفضوووووووووووووة الدخ  ل حصوووووووووووووول ع ى هذه البدمات ُتحدد ما إ ا را  بإمكانها ا سوووووووووووووتفادة من 
ا قتصووواد الرقمي. وع ى الصوووعيد الدولي، ترروت البدمات المتاحة رقمياا، بما في  ل  المدفوعات الرقمية، 

والناخوواة. ولوحزت أيضوواا فجوة رقمية بين مبوري المنصووات والين  في عدد ق ي  من الش دا  المتقدمة النمو
م ووووووووووووووتبودميهوا، مع موا يترتول ع ى  لو  من آفوار رشيرة ع ى التنميوة ا جتمواقيوة وا قتصوووووووووووووواديوة في الش ودا  
النامية. وفي البتام، خووووووودد المتحاور ع ى حقوة الم كية الفكردة والمناف وووووووة وحماية الشيانات ألنها مجا ت  

  ، م وووويراا إلى أ  الجي  الجديد من اتفاقات التجارة الحرة ين غي أ  يولي اهتماماا أكشر  حتياجات  مريرة ل ق
 الش دا  النامية تعودواا لالقتصاد الرقمي ال ام  والمووُرالئ ل جميع.

وفي المناق ووووووووووووووة التي ت ت  ل ، قدم أحد البشرا  تفاوووووووووووووووي  عن األوضوووووووووووووواو في رمشوديا، التي  -32
، إحد  أكرر نزم التجارة في البدمات  2004مامها إلى منزمة التجارة العالمية في عام أو حت، منذ انض

تحرراا. فقباو البدمات فيها ُي ووووووووووهم ب ووووووووووك  رئي ووووووووووي في الناتي المح ي اإلجمالي، وهو ما يدل ع ى دوره  
عرضوووووة  الحاسوووووم في التنمية ا قتصوووووادية. اير أ  الجائحة أظهرت أ  أنمو ج النمو القائم ع ى التصووووودير 

ل صوووووودمات ب ووووووشل محدودية تنوو مصووووووادره واعتماد وووووووادراته من البدمات ع ى قباو ال ووووووياحة. وعرض 
البشير تفاووي  أرالع م وائ  رئي وية لودادة إسوهام تجارة البدمات في التنودع ا قتصوادي وزدادة الصومود في  

فعي  إعفا ات البدمات،  أق  الش دا  نمواا، وهي التصودي ل تحديات التي تضوعها معوقات جانل العرض؛ وت 
والمعام ة الباووووووة والتفاضووووو ية ألق  الش دا  نمواا، وإتاحة الم ووووواعدة التقنية والنا  القدرات في هذا الصووووودد؛  
ودعم أق  الش دا  نمواا في تصوووديها ل تحديات المتصووو ة بإحصوووا ات تجارة البدمات، وهو أمر بال  األهمية 

ل ل تحول الرقمي لقباو البدمات في أق  الش دا  نمواا. ومن لصوويااة اسووتجابات سووياسوواتية مناسوو ة؛ والت ه
خو   دعم هذه الش دا  في مجال الرقمنة أ  ي ومئ لها بتح وين عرض خدماتها وتنودع اقتصواداتها من أج   

 بنا  اقتصاد قادر ع ى الصمود.

ات المتاحة و حت خشير آخر أ  ال ووووووونوات األخيرة عرفت نمواا وابتكاراا سوووووووردعين في مجال البدم -33
رقمياا بفضووووووووو  التحو ت التكنولوجية. فبالل الجائحة، أوووووووووو حت التجارة في هذه البدمات مهمة في إعادة 
تنزيم عوام  اإلنتاج العالمية، وإعادة ت وووووووووووووكي  هيك  ا قتصووووووووووووواد العالمي عن طرد  إزالة حدوده المادية. 

لعوالميوة المتواحوة رقميواا تنمو بفضوووووووووووووو هوا. وحتى  وُتشيان بحوث األونكتواد الكيميوة التي موا فتاوت تجوارة البودموات ا
اتفاقية تجاردة فنائية وإق يمية في جميع أنحا  العالم، إضوووافة إلى  ل ،  89، تضووومنت 2020حودرا /يونيه  

دولة ومنبقة. و حت البشير اعتماد  70قواعد ب ووو   التجارة الرقمية أو التجارة اإللكترونية خوووم ت أكرر من 
عم ية في الصوووووووين، هدفها الترودي لتبودر تجارة البدمات الرقمية، بما في  ل  في  سووووووو  ووووووو ة من التدابير ال

جم ة أمور، سوووووووون قوانين ب وووووووو   األمن ال وووووووويشراني، وأمن الشيانات وحقوة الم كية الفكردة؛ واعتماد ترتي ات  
دد األطرال،  سووياسوواتية لتبودر التجارة الرقمية؛ والم وواررة في ووويااة القواعد الدولية. وع ى الصووعيد المتع

خوووواررت الصووووين في المناق ووووات التي دارت ب وووو   التجارة اإللكترونية ع ى وووووعيد منزمة التجارة العالمية 
وع ى الصووووووعيد اإلق يمي، ع ى حين تضوووووومنت بع  اتفاقات التجارة الحرة فصووووووو ا م ووووووتق ة ب وووووو   التجارة  

ن  ة ل ت وجيع ع ى ال حوث المتصو ة  اإللكترونية. وإضوافة إلى  ل ، يجري اسوتك وال أسواليل إحصوائية مح و 
بتعردف مفاهيم التجارة الرقمية وتصوووووونيف فااتها. وأسووووووهم تبودر البدمات المتاحة رقمياا خالل الجائحة في  
تعودو قدرة ا قتصاد ع ى الصمود وتح ين رفاه الجمهور، لكن ين غي ا عترال بوجود فجوة رقمية واسعة.  

مووة عووالميوواا، ع ى حين أعوواة تجوح ال وائئ التنزيميووة لتجووارة ولم يضووووووووووووووع المجتمع الوودولي بعووُد نزووام حور
البدمات الرقمية تحقي  فوائد التكنولوجيا الرقمية بالكام . وترمي الصوين إلى تعودو تبودر عموم البدمات  
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المتوواحووة رقميوواا، وت ووادل البشرات في مجووال تبودر تجووارة البوودمووات الرقميووة مع الش وودا  النوواميووة األخر  عن 
 ادل المع ومات والنا  القدرات.طرد  ت  

وناقأ أحد البشرا  الم ووووهد المتنوو لالقتصوووواد الرقمي في أفرد يا من حي  بنياته التحتية ولوائحه   -34
التنزيميوة وتبودر أسووووووووووووووواقوه. وظهر أ  الفجوة الرقميوة بين الجن ووووووووووووووين فجوةز رشيرة، بموا في  لو  في مجوال  

لالتحاد  ( 2030-2020) رقمي ا سوتراتيجية األفرد ية ل تحول ال ال ومول المالي والنفا  إلى اإلنترنت. وترمي
األفردقي إلى تعودو التكام  بين الش دا  األفرد ية في مجال التجارة الرقمية بغرض تحقي  م وووووووواررة أوسووووووووع 
لم سوووووو وووووواتها التجاردة في التجارة اإللكترونية الوطنية واإلق يمية والدولية. ومن خوووووو   هذه ا سووووووتراتيجية أ  

رة الحرة القاردة األفرد ية، إلى جانل م ادرات مماف ة ع ى م وووووووووووتو  تكو  بمرابة لشنة في إطار منبقة التجا
الجماعات ا قتصوووووادية اإلق يمية، مر  منبقة التجارة الحرة الرقمية التي ُفعاف ت في إطار ال ووووووة الم وووووتررة 
  ل ووووووووووورة أفرد يا والجنو  األفردقي، التي ت وووووووووووم  األنزمة اإللكترونية، وال وج وووووووووووتيات اإللكترونية، والتجارة

اإللكترونيووووة، واسووووووووووووووتراتيجيووووة التجووووارة اإللكترونيووووة التي اعتموووودتهووووا الجموووواعووووة اإلنمووووائيووووة ل جنو  األفردقي. 
والمفاوضووووووووووووات جاردة في إطار منبقة التجارة الحرة ب وووووووووووو   التجارة الرقمية، بما في  ل  ما يتع   باإلدارة  

ت روابة هامة؛ وت دي البدمات مر  الرقمية. والروابة القائمة بين التجارة في البدمات وايرها من المجا 
ا تصوا ت دوراا تي ويرداا هاماا نيما يتع   بالتجارة في ال و ع. وفي البتام، أخوار البشير إلى أ  المفاوضوات  
جاردة أيضاا ب    بروتورول ب    الن ا  والتجار ال  ا ، وهو ما يتيئ فروة ل تصدي ل تحديات الباوة  

في قباو التجارة الرقمية في جميع أنحا  القارة، ولتناول م وو لة الم وواواة بين   التي تواجهها الن ووا  وال وو ا 
 الجن ين عموماا.

 تنظيميةالسائل  الم -ثانياا  

 انتخاب أ ضاء المكتب   -ألف 
 من جدول األعمال( 1)الشند  

مة انتبل اجتماو البشرا  المتعدد ال ووووووووونوات ب ووووووووو   التجارة والبدمات والتنمية، في ج  وووووووووته العا -35
هوا    -، ال ووويدة لوسوووي ريروفو )كينيا( رئي وووةا، وال ووويد سوووون  2022تموز/يوليه   4ا فتتاحية المعقودة في  

 لي )جمهوردة روردا( نائ اا ل رئي ة ومقرراا.

 إقرار جدول األ مال وتنظيم العمل   -باء 
 من جدول األعمال( 2)الشند  

في الج  وة العامة ا فتتاحية أيضواا، أقرا اجتماو البشرا  المتعدد ال ونوات ب و   التجارة والبدمات  -36
ودتضووومن جدول    . TD/B/C.I/MEM.4/25والتنمية جدول األعمال الم قت، بصووويغته الواردة في الوفيقة 

 األعمال ما ي ي:

 نتبا  أعضا  المكتل.ا -1

 جدول األعمال وتنزيم العم .إقرار  -2

 الم هد المتبور ل تجارة في البدمات الرقمية -3

 اعتماد تقردر ا جتماو. -4

https://undocs.org/ar/TD/B/C.I/MEM.4/25
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 نتائج الدورة -جيم 

، اتف  اجتمواو البشرا  المتعودد 2022تموز/يوليوه   6في الج  ووووووووووووووة العواموة البتواميوة، المعقودة في  -37
 ت ب  الرئي ة المناق ات.  بالتجارة والبدمات والتنمية ع ى أ ال نوات ب    

  ا تماد تقرير الجتماع   -دال 
 من جدول األعمال( 4)الشند  

قرر اجتماو البشرا  المتعدد ال وووووووووووووونوات، في ج  ووووووووووووووته العامة البتامية أيضوووووووووووووواا، أ  ي    لنائل  -38
 اختتام ا جتماو.المقرر ب   يضع التقردر في ويغته النهائية بعد    - الرئي ة
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 المرفق

 *الحضور  

 حضر الدورةا ممرالت وممر و الدول التالية األعضا  في األونكتاد: -1

 ا تحاد الروسي
 إفيواليا

 األرجنتين
 إس انيا

 إكوادور
 أورواواي
 أوزالك تا 

 أواندا
 اإلسالمية(  -إيرا  )جمهوردة 

 بارااواي
 الشرازد 

 برالادوس
 ب جيكا

 بنما
 المتعددة القوميات( -بوليميا )دولة 

 بيرو
 تردنيداد وتوالااو

 ت يكيا
 تونو

 جامايكا
 الجوائر

 جمهوردة تنوانيا المتحدة
 الجمهوردة الدومينيكية

 جمهوردة روردا
 جنو  أفرد يا

 جيشوتي
 دولة ف  بين

 زامشيا
 زم ابوي 

 سري  نكا
 ال  فادور
 سيراليو  

 سي ي 
 الصين

 اواتيما 
 الشوليفاردة( –فنوودال )جمهوردة 

 فييت نام
 كمشوديا

 كوستاردكا
 كولومشيا
 الكونغو

 كينيا
 ماليودا

 مدا قر
 مصر

 المغر 
 المك ي 

 المم كة العرالية ال عودية
 المم كة المتحدة لشردبانيا العزمى وأيرلندا ال مالية

 مورد يوس
 ناورو
 ني ال

 النيجر
 نيكارااوا

 الهند
 اليابا 
 اليمن

 

 
  

__________ 

الم ووووووووووووووووواررين، انزر   * قووووائمووووة  الم وووووووووووووووووارفرووووات والم وووووووووووووووووارفرين الم ووووووووووووووج  ين. لالطالو ع ى  الحضووووووووووووووور هووووذه  قووووائمووووة  تتضوووووووووووووومن 
TD/B/C.I/MEM.4/INF.9 . 

https://undocs.org/ar/TD/B/C.I/MEM.4/INF.9
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 وحضر الدورةا ممرالت وممر و المنزمات الحكومية الدولية التالية: -2

 ا تحاد األفردقي

 الجماعة الكاردشية

 الصندوة الم ترع ل   ع األساسية

 ا تحاد األوروالي

 راببة تكام  أمردكا الالتينية

 جامعة الدول العرالية

 منزمة التعاو  والتنمية في الميدا  ا قتصادي

 الدول األمردكيةمنزمة 

 منزمة التعاو  اإلسالمي

 األمانة الدائمة ل معاهدة العامة ل تكام  ا قتصادي ألمردكا الوسبى

 وحضر الدورةا ممرالت وممر و أجهوة وهياات والرامي األمم المتحدة التالية: -3

 ال جنة ا قتصادية وا جتماقية اسيا والمحية الهاد 

 ة لغرالي آسياال جنة ا قتصادية وا جتماقي 

 ال جنة ا قتصادية ألفرد يا

 ال جنة ا قتصادية ألمردكا الالتينية ومنبقة ال حر الكاردشي

 منزمة ال ياحة العالمية

 وحضر الدورةا ممرالت وممر و المنزمات اير الحكومية التالية: -4

 الفاة العامة

 الجماية الدولية لوحدة وفقة الم ته كين

 لتوحيد خهادات التع يم العاليال  كة الدولية 
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